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กรมป่าไม ้

วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการพื้นที่ปุาไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เปูาหมายปุาเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพ้ืนที่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569 

 

พันธกิจ 

 ปูองกัน และรักษาพ้ืนที่ปุาไม้ให้คงอยู่ 

 บริหารจัดการที่ดินปุาไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 เพ่ิมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้โดยการมีส่วนร่วม 

 วิจัยและพัฒนาการปุาไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ปูองกันรักษาพ้ืนที่ปุาที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

 ฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมธุรกิจปุาไม้และปุาเศรษฐกิจจากปุาปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็น
พ้ืนที่สีเขียว 

 แก้ไขปัญหาราษฎรในพ้ืนที่ปุาไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ 

 บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 
 

ตัวชี้วัดกรมป่าไม ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 

1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ปม/อส/ทช 
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1.1.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
1.1.2 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูปุา 

หน่วยงาน ปม. : 
- ส านักจัดการที่ดินปุาไม ้
- ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
- ส านักส่งเสริมการปลูกปุา 

1.2  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ - ส านักส่งเสริมการปลูกปุา 

1.3   จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน - ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    
2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน - ส านักบริหารกลาง 
   2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

 

   2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ ์(ถ้ามี)  
2.2   จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ - ส านักจัดการที่ดินปุาไม้ 

2.3  ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
(Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก าหนด)  

- ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบนี้  
องค์ประกอบท่ี 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม - ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
- ส านักปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรม 

องค์ประกอบท่ี 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ส านักแผนงานและสารสนเทศ และหน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบแผน 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้

 
4 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (O/S Matrix) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 

สจป. 1-13 และ 
10 สาขา 

1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ                

1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) Functional Base           O O O   O O  S 
1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง Functional Base             O      S 
1.1.3 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่า Functional Base                O   S 
1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ Functional Base           O   S 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน Functional Base        O      S 

2.1 ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
    2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 
    2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้าม)ี 

Agenda Base S S S O S S S S S S S S  S 

2.2 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 
     (1) พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
     (2) พื้นที่ปุาถาวร 

Agenda Base           O        S 
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
2.3 ร้อยละของจ านวนข้อมูลที่น าเข้าระบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรี ก าหนด) 

Agenda Base      S S S O  S S   

4.1 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การพัฒนานวัตกรรม 
      (การพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์) 

Innovation Base            O      S 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Innovation Base               
(1) การลดพลังงาน (ไฟฟูา/น้ ามัน)  S S S O S S S S S S S S S  

(2) การลดกระดาษ  O S S S S S S S S S S S S S 

(3) การประหยัดงบประมาณ  S S S S S S S S O S S S S S 

(4) โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปุาไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันเทคโนโลยีปูองกัน
ประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงกลาโหม กรณีการส ารวจ
ทรัพยากรปุาไม้ในปุาชุมชน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV 

       O        

(5) การส ารวจสต็อกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
แบบ Contract Farming ด้วยระบบ e-Tree 

             O  



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(6) การให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการ
กระท าผิดวินัย 

    O           

(7) เพิ่มช่องทางในการบริการให้ค าปรึกษาและการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยจัดท า Fan Page กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

  O             

(8) การติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ผ่าน Application Line            O    

(9) คลินิกปุาไม้           O     

(10) การติดตามผลการส่งเสริมการปลูกปุาภาคเอกชนโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ 

           O    

(11) การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน ์          O      

(12) การจัดท าระบบการยื่นแบบค าขอบริการตรวจพิสูจน์ชนิดไม้
และคุณภาพไม้ระบบออนไลน ์
 

          O     

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ  

Potential Base               

(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กิจกรรมปูองกันไฟปุา
และควบคุมหมอกควัน) 
 

        O O     S 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(2) โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลปุาไม้ใน
เขตปุาสงวนแห่งชาติ (กิจกรรมจัดท าแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง
ปุาสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐   ๑๘.๐๐ ล้านบาท และ 
กิจกรรมจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม  ๒๑.๐๐ 
ล้านบาท) 

 

     O   O     S 

(3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเหนือ (กิจกรรมโครงการฟื้นฟูปุาต้นน้ า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 
๔๐๑.๓๗๘๙ ล้านบาท และกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ า
ทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง ๒๕.๓๒๒๕ ล้านบาท) 

 
        O  O   S 

(4) โครงการปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน ์          O  O   S 

(5) โครงการปกปูองผืนปุา และร่วมพัฒนาปุาไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
ปลูกปุาในพื้นที่โครงการฟื้นฟูปุาตามมาตรา ๒๕ พ.ร.บ. ปุาสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ถูกบุกรุก  ๔๐.๐๐ ล้านบาท และ
กิจกรรมโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ๕๐.๐๐๖๐ ล้านบาท) 

 
        O  O O  S 

(6) โครงการปกปูองผืนปุา และร่วมพัฒนาปุาไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ระยะที่ 2) 

 
        O  O   S 

(7) โครงการส ารวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

     O   O     S 

(8) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านปุาไม ้          O O    S 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 

กพร. กตน. สกม. สบก. สกอ. สจด. สจช. สปฟ. สผส. สวพ. สสป. สคร. สรป. 
สจป. 1-13 และ 10 

สาขา 
(9) โครงการปกปูองผืนปุา และร่วมพัฒนาปุาไม้ให้ยั่งยืน (กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน ๘๗.๐๐ ล้านบาท และกิจกรรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ปุา ๖.๔๕๕ ล้านบาท) 

 
      O O O     S 

(10) โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ 
         O O     S 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ Potential Base O S S S S S S S S S S S S S 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุด 

 

พันธกิจ 

 ปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 จัดการที่ดินปุาไม ้

 ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ 

 ส่งเสริมการปลูกปุาในเชิงเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรปุาไม้ในรูปแบบปุาชุมชน ปุาในเมือง วนเกษตร และอ่ืนๆ 

 ให้บริการด้านการปุาไม้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 การอนุรักษ์ ส่งเสริมและจัดการทรัพยากรปุาไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function Base) 



                    การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้
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1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ   
1.1.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) 
1.1.2 จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง 
1.1.3 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูปุา 
1.1.4 จ านวนพื้นที่การปลูกฟื้นฟูปุาตามโครงการสร้างปุาสร้างรายได ้

  
-  - ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้
-  - ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 
-  - ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 
-  - ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

1.2  การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ -  - ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 

1.3   จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน  - ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน  (Agenda Base)    

2.1   จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้  - ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้
2.2   กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ - ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้

องค์ประกอบท่ี 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

3.1 .                    -                         .      

องค์ประกอบท่ี 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
       กิจกรรม “การลดกระดาษ” 

  - ส่วนอ านวยการ 

4.2 .                -                      .  

องค์ประกอบท่ี 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  - ส่วนจัดการปุาชุมชน 

5.2  กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  - ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

หมายเหตุ : ส านัก/กอง/กลุ่ม สามารถพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดได้ดังนี ้
1. ตัวชี้วัดกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ตัวชี้วัดตามอ านาจหน้าท่ี หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

ทั้งนี้ สจป.1-13 และสาขาทุกสาขา ต้องมีตัวชี้วัดในองค์ประกอบท่ี 1 และองค์ประกอบท่ี 2 รวมกันไม่ต่่ากว่า 5 ตัวชี้วัด 
3. ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดองค์ประกอบท่ี 1 และ 2 ในรอบท่ี 1 (6 เดือน) และรอบท่ี 2 (12 เดือน) สจป.1-13 และ

สาขาทุกสาขา พิจารณาจากภาคผนวก 3 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด รายส านัก/รายจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 นอกเหนือจากตัวชี้วัดของกรมป่าไม้แล้ว หน่วยงานสามารถก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายได้ตาม
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
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งห
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1.1 ความส าเร็จของการเพิ่มจ านวนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ           

1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้  (ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) Functional Base   O        

1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง Functional Base     O      

1.1.3 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่า Functional Base   
   

O 
 

   

1.1.4 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่าตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ Functional Base      O    

1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ Functional Base 
    

O 
 

   

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน Functional Base    O      

2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ 
     (1) พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
     (2) พื้นที่ปุาถาวร 

Agenda Base  O        
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ร่างตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
ประเมิน 

KPI หน่วยงาน (O/S Matrix) 
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2.2 กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 
     (ส ารวจ วางแผน ตรวจสอบรับรองสิทธิ์และรังวัดขอบเขตที่ชัดเจน) 

Agenda Base   O        

4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Innovation Base          
 “การลดกระดาษ”  O S S S S S S S S 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน Potential Base   O       

5.2 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) Potential Base    O      
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องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.1 ความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้

ของประเทศ 
1.1.1 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้-ส ารวจจากภาพถ่าย

ดาวเทียม 

 
 

………. 
ไร่ 

 
 

10,244,638.23 
ไร่ 

 
 

N/A 

 
 

10,244,638.23 
ไร่ 

เปูาหมายแผนฯ 12 คือ 
สัดส่วนพื้นท่ีปุาไม้เป็น
ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี
ประเทศ แบ่งเป็นพื้นท่ี
ปุาเพื่อการอนุรักษ์ร้อย
ละ 25 และพื้นท่ีปุา
เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 
พื้นท่ีปุาชายเลนเพิ่มจาก 
1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 
ล้านไร่ พ้ืนท่ีปลูกและ
ฟื้นฟูปุาต้นน้ าเพ่ิมขึ้น 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม ้
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
การก าหนดค่า
เปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- 
10,244,638.23 

ไร ่
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61      -      
10,244,638.23 

ไร ่

             

ค าอธิบาย:  พิจารณาจากพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และรวมผลการปลูกปุาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต,ภาพถ่ายดาวเทียม landsat 8 และภาพถ่ายดาวเทียม sentinel-2 

 นิยามพื้นท่ีปุาไม้ที่ใช้ส าหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ปุาไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนก ได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน
ต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีปุาไม้ โดยไม่รวมถึง 
สวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 

 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ปุาไม้และพื้นท่ีไม่ใช่ปุาไม้ โดยใช้การแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา ร่วมกับเทคนิคและวิธีการทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมี
การเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นรายภาคและรายจังหวัด มีการสรุปเป็นภาพรวมของประเทศเมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ซึ่งมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบพื้นที่ ที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงของพื้นที่ปุาไม ้

 
เงื่อนไข :  ต้องรักษาจ านวนปุาไม้ในพ้ืนท่ีวิกฤต 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดก าแพงเพชร  ให้เพิ่มขึ้นหรือคงที ่

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
หมายเหตุ :  ข้อมูลส าหรับการประเมินผล  โดยกรมปุาไม้จะประกาศผลในเดือน มีนาคม 2561  

 การประเมินผล จะประเมินผลรอบ 12 เดือน รอบเดียว 
 ให้น าผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2560 (ออกผลปลายเดือน มีนาคม 2561) มาใช้ในการประเมิน รอบ 12 เดือน ของปี 2561 

 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : - ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 

เอกสารงบประมาณรายจ่าย 
1.1.2 จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ – 
เข้าครอบครอง 5,477.38 ไร่ 3,378.37 ไร่ 12,303.46 ไร่ 

9,800 ไร่   ประกอบด้วย 
- เข้าครอบครอง จ านวน 1,800 ไร่  
- ส่งด าเนินคดี จ านวน 8,000 ไร่ 

 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  

1.1.3 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่า 10,490 
ไร่ 

7,895 
ไร่ 

10,588.98 
ไร่ 

12,160.00 

ไร ่

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61      4,900.00 ไร่      9,800.00 ไร่ 

             

 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

4,900.00 ไร่  ประกอบด้วย   
         - เข้าครอบครอง จ านวน 900 ไร่  
        - ส่งด าเนินคดี จ านวน 4,000 ไร่ 

9,800.00 ไร่  ประกอบด้วย   
- เข้าครอบครอง จ านวน 1,800 ไร่  

     - ส่งด าเนินคดี จ านวน 8,000 ไร่ 
 

ค าอธิบาย:  พิจารณาจากผลการด าเนินงานของจ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคืนและเข้าครอบครอง  
 จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีทวงคืนได้ – เข้าครอบครอง หมายถึง จ านวนพื้นท่ีปุาไม้ท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หรือ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจยึด ได้แสดงการเข้าครอบครองพื้นท่ีโดยการด าเนินการ  

1. ตามมาตรา 21 และ มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ/หรือ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ตาม มาตรา 21 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระท าใดๆ ในเขตอุทยานแห่งชาต ิ

เงื่อนไข: - 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าสงวน  12,160  ไร่  
และกล้าไม้ 3,125,120 กล้า 

ปลูกป่าได้ 12,160.00 ไร่ 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             

             

ค าอธิบาย: 
 การปลูกฟ้ืนฟูปุาตามหลักวิชาการ หมายถึง การด าเนินการจัดการปลูกฟ้ืนฟูปุาในพ้ืนท่ีปุาท่ีถูกบุกรุกท าลายและปุาที่เสื่อมสภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

หลักวิชาการด้านปุาไม้ ดังต่อไปนี้  
1)  ปฏิบัติตามขั้นตอนและแนวทางการปลูกฟ้ืนฟูปุา อาทิ การคัดเลือกพื้นที่และชนิดพันธ์ุไม้ที่มีความเหมาะสมกับชนิดปุา เช่น ปุาเบญจพรรณปุาดิบแล้ง ปุาดิบเขา ปุาดิบชื้น 

ปุาเต็งรัง ปุาชายเลน เป็นต้น  
2)  บ ารุงรักษา เช่น การปลูกซ่อม การท าแนวกันไฟ การก าจัดวัชพืช  ซ่อมทางตรวจการ  ให้มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานปลูกฟื้นฟูปุา  

  ด าเนินการในพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุา และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

เงื่อนไข: - 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา  

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  1.1.4 จ านวนพ้ืนที่การปลูกฟ้ืนฟูป่าตามโครงการ

สร้างป่าสร้างรายได้ - - N/A 
9,800 

ไร่ 

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

เตรียมพื้นที่ปลูกป่าตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
9,800  ไร่ 

ปลูกป่าตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ   
9,800  ไร่ 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61            9,800 ไร่ 

             

ค าอธิบาย:  โครงการสร้างปุา สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชด าริ เพื่อแก้ปัญหา และเร่งฟ้ืนฟูปุา ต้นน้ าล าธารด้วยรูปแบบและวิธีการผสมผสาน การด าเนินงานจึงจ าเป็นต้องใช้     
หลักวิชาการบูรณาการร่วมกัน ทั้งความรู้ทางด้านปุาไม้ การเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลไกขับเคลื่อนงาน การด าเนินโครงการจึงมี
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นพร้อมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกันด าเนินการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย สามารถสนองพระราชด าริในการฟื้นฟูปุาได้โดยเร็ว
ในระยะเวลาการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 การด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจเปูาหมายและวิธีการในการปฏิบัติงาน ที่ต้องมีภารกิจท้ังการอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ าล าธาร โดยมี
การด าเนินงานไปพร้อมกันท้ัง 3 ด้าน ดังน้ี   
1)  ด้านการส่งเสริมให้ราษฎรร่วมรักษาปุาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มิให้ถูกท าลาย โดยราษฎรต้องมีการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงของชุมชน ให้ความร่วมมือ

และปฏิบัติให้เป็นปกติ จนเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต เพื่อสร้างจิตส านึกให้ราษฎรเป็นผู้รักษาปุา สามารถยังชีพอยู่กับปุาอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม 
2)  ด้านการฟื้นฟูปุาต้นน้ าล าธารที่ถูกท าลายจนเสื่อมโทรมให้คืนสภาพปุาท่ีสมบูรณ์ โดยให้มีท้ังไม้ปุาที่เป็นไม้ดั้งเดิมของพื้นที่ และไม้เกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ใช้

หลักวิชาการก าหนดรูปแบบการปลูกลดหลั่นกันไปตามระดับเรือนยอด เพื่อให้ได้ปุาท่ีมีสภาพใกล้เคียงปุาธรรมชาติ ส าหรับประชาชนผู้ปลูก จะได้ประโยชน์จากการปลูกปุา
โดยมีทั้งไม้ใช้สอย ไม้ใช้งาน และไม้เพื่อการบริโภค 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
3)  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มท ากิจกรรมลดรายจ่าย สร้างรายได้ จัด

กระบวนการให้ราษฎรมีความรู้ จัดการผลผลิตจากโครงการสอดคล้องกับตลาด และมีอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน เพื่อใหค้น สามารถอยู่ร่วมกับ ปุา อย่าง
กลมกลืน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท ากินเป็นหลักแหล่ง ไม่รุกท าลายพื้นที่อ่ืนต่อไป 

เงื่อนไข: - 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  ส่วนโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 1.2 การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ ์ 400 

ไร่ 
..    -    . 

ไร่ 
300 
ไร่ 

600 
ไร่ 

 

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- จัดท าทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน  600  ไร่ 
- เตรียมกล้าไม้  จ านวน 120,000 กล้า 

ปลูกป่าเศรษฐกิจ 600 ไร่ 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61            600 ไร่ 

             

ค าอธิบาย: 
 การปลูกปุาเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกสารสิทธิ์ หมายถึง การด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น ท่ีเป็นไม้มีค่าท่ีมีรอบตัดฟันยาว ( 10 ปีขึ้นไป) ในท่ีดินของเอกชน ซ่ึงเป็นท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม

กฎหมาย เพื่อหวังผลสร้างรายได้จากไม้ท่ีปลูก ท าให้เกิดการสร้างอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ  
 ผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกปุาตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงสนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่ และเงินทุนปลูก

และบ ารุง รวม 5 ปี เป็นเงิน 5,000 บาทต่อไร่ เมื่อผ่านการตรวจรับรองผลการด าเนินงานแล้ว ต้องมีอัตราการรอดตาย เฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไป ในปีท่ี 1-3  ร้อยละ 85 ขึ้นไป ในปีท่ี 4 และร้อย
ละ 80 ขึ้นไป ในปีท่ี 5 โดยให้ปลูกต้นไม้รอบตัดฟันยาวในบัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ตามโครงการฯ ท่ีกรมปุาไม้ก าหนด  

 ขั้นตอนและแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ คัดเลือกพื้นท่ี เตรียมพ้ืนท่ี เตรียมชนิดพันธุ์ไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ  สอดคล้องตามหลัก
วิชาการ และปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ ได้แก่ กระซิก , กระพี้เขาควาย, กฤษณา, กระทังใบใหญ่, กันเกรา, เค่ียม, เค่ียมคะนอง, จ าปาปุา, ชิงชัน,  แดง, ตะเคียนชันตาแมว, 
ตะเคียนทอง, ตะเคียนหิน, ตะแบกนา, ตะแบกเลือด, เต็ง, เทพทาโร, นากบุด, นางพญาเสือโคร่ง, ประดู่ปุา 

เงื่อนไข: - 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  ส่วนส่งเสริมการปลูกปุา 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 แผนฯ 12 และเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

1.3 จ านวน Hotspot ที่ลดลงในพื้นที่ป่าสงวน 
690 
จุด 

722 
จุด 

703 
จุด 

ต่ ากว่า  
671  จุด 

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ต่ ากว่า  400  จุด ต่ ากว่า 671  จุด 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             

             

ค าอธิบาย:  จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) หมายถึง จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีปุาสงวนแห่งชาติ โดยใช้ดาวเทียมระบบ Modis    ในการตรวจหาจุดความร้อนจากไฟปุา 
โดยกรมปุาไม้ ได้ประสานขอรับข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบ Real time Mail alert 
และคัดกรองข้อมูลจุดความร้อนท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ส่วนควบคุมไฟปุา กรมปุาไม้ www.forest.go.th/wildfire และ Application Line 
ไปยังหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟปุาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานควบคุมไฟปุาต่อไป 
 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :  ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  2.1 จ านวนการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้  

- 
24,211 ไร่ 

แบ่งเป็น  
- ปุาสงวนฯ  10,103  ไร่ 
- ปุาถาวร   14,108   ไร่ 

18,988   ไร่ 
แบ่งเป็น  
- ปุาสงวนฯ  8,887  ไร่ 
- ปุาถาวร  10,101  ไร่ 

24,000 ไร่ 
แบ่งเป็น 
-  ปุาสงวนฯ  19,000  ไร่ 
-   ปุาถาวร    5,000  ไร่ 

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61      19,000  ไร่      24,000 ไร ่

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

  19,000   ไร่ ประกอบด้วย 
- ปุาสงวน 19,000  ไร ่
- ปุาถาวร .      -    ไร่ 

24,000 ไร่  ประกอบด้วย  
-   ปุาสงวนฯ  19,000  ไร ่
-   ปุาถาวร     5,000  ไร่ 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  

 
24 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
ค าอธิบาย: 
 
 

 พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ หมายถึง ปุาสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินท ากินให้ชุมชน ซึ่งเป็นเปูาหมายแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เปูาหมาย 200,000 ไร่ โดยท าการส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎร ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อ และผังแปลงท่ีดิน ตามโครงการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ ในบริเวณพื้นท่ีด าเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรองรับการจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน วัดผลการด าเนินงานจากจ านวน
พื้นที(่ไร่) ที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ  

 พื้นที่ปุาไม้ถาวร หมายถึง พ้ืนท่ีที่ก าหนดให้รักษาไว้เป็นปุาไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 หลังจากนั้นมีการส ารวจและพิจารณาตามขั้นตอนของการ
จ าแนกประเภทท่ีดิน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มดิน ชนิดดิน ความเหมาะสมของดิน การถือครองท่ีดิน การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่ถูกจ าแนกไว้ประกอบการพิจารณาว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่จะ
รักษาไว้เป็นปุาไม้ถาวรของชาติ หรือส่วนใดจะจ าแนกเป็นท่ีจัดสรร เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป และในส่วนท่ีมีมติให้รักษาไว้เป็นปุาไม้ถาวร พื้นที่ดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้
กรมปุาไม้เพื่อด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป พ้ืนท่ีปุาไม้ถาวรที่ด าเนินการนี ้เป็นพื้นที่ตามโครงการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขต
ที่ดินในพ้ืนท่ีปุาไม้ถาวรที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ในพ้ืนท่ีปุาไม้
ถาวรได้อย่างเป็นระบบและลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ปุาไม้ถาวร โดยมีการด าเนินการส ารวจตรวจสอบใน
ขอบเขตพื้นท่ีปุาไม้ถาวร ดังน้ี 
1.  ส ารวจ ตรวจสอบสภาพปุาและการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีปุาไม้ถาวร เพื่อให้ได้ข้อมูลจ านวนเนื้อท่ีทั้งหมดของสภาพปุาท่ีเหลืออยู่ และจ านวนเนื้อท่ีรวมทั้งหมดของการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ี

ปุาไม ้
2.  ส ารวจการถือครองพ้ืนท่ีปุาไม้ถาวรเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในการจ าแนกการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีปุาไม้ถาวรทั้งหมดนั้น ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจ-รังวัด

แปลงท่ีดินผู้ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพื้นที ่
3.  ส ารวจข้อมูลข้อเท็จจริงสภาพพ้ืนท่ีต่าง ๆ ที่มีในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแผนการด าเนินการเพื่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ในพ้ืนท่ีปุาไม้ถาวรต่อไป 
โดยวัดจากจ านวนพ้ืนท่ี (ไร่) ที่ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ท้องที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมปุาไม้ทราบ 

เงื่อนไข:             - 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนจัดการที่ดินปุาไม้ 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  2.2 กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ 3,168  

ราย 
2,549  
ราย 

2,771 
ราย 

2,200 
ราย 

 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61      880 ราย      2,200 ราย 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

880 ราย 2,200 ราย 

ค าอธิบาย: 
 
 

ด าเนินการกิจกรรมจัดการที่ดินปุาไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาท่าสองยางและปุาสงวนแห่งชาติปุาช่องแคบและปุาแม่โกนเกน ท้องที่จังหวัดตาก จ านวน 2,200 ราย  
โดยมีกิจกรรม ดังนี ้
1.  ส ารวจและวางแผนก าหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินปุาไม ้
2.  ส ารวจ – รังวัดแปลงท่ีดิน 
3.  ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธ์ิ 
4.  จัดท าขอบเขตให้ชัดเจน 
5.  อ านวยการส านักงานและค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานภาคสนาม 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนจัดการที่ดินปุาไม ้

 
องค์ประกอบท่ี 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 
 



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  
- 

    กรมปุาไม้ไม่มีตัวช้ีวัด
ในองค์ประกอบนี้ 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- - 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เปูาหมายปี 61             
             

ค าอธิบาย:  
 

เงื่อนไข:  
 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด :   
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
   มตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2560  

  และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
 วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     4.2.1 กิจกรรม “การลดกระดาษ” 
 

- - - -  

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 

  
การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อกระดาษลดลง ร้อยละ 5 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อกระดาษลดลง ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย: 1.  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม 
และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เร่ืองให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพื่อน ามาพิจารณาในการ
แต่งต้ัง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม อย่างน้อย 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณ
งานที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เร่ืองภายในปีงบประมาณ ดังนี้  
1.  การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 
2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาสที่สอง (มีนาคม 2561) โดยสามารถ

เลือกเร่ืองใดมาด าเนินการก่อนหลังก็ได้   
3. ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 6 กิจกรรม เพื่อด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกจากประเภทเร่ืองที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่  
   1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การปูองกันและการแก้ไขปัญหาด้านทุจริต 4) การเพิ่มประสิทธิภาพของ 

  ส่วนราชการ และ 5) การประหยัดทรัพยากร  

การรายงานผล 
1.  การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 และให้รายงานถึงเดือนกันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
2  การลดพลังงาน ให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟูาและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน



                                                                                              การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม ้                                                                                                                                  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  

3.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรม และ
รายงานต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 

4.  ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ ส่วนราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการ และรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั้งแต่เดือนท่ีเริ่มต้น
กิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดแผนการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การรายงานผล 

1.  การลดพลังงาน 
     -  พลังงานด้านไฟฟูา 

  -  พลังงานด้านน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

• ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด 
ส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 
และรวมถึงส่วนราชการที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน 
แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน(ทุกเดือน) 
 

รายงานผลการใช้พลังงานทุกเดือนจนจบ
ปีงบประมาณผ่านระบบ 
e-report.energy.go.th ของกระทรวงพลังงาน 
 

2.  การลดกระดาษ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนกลางใน
ภูมิภาค  
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือกระดาษลดลง ร้อยละ 10   
• รอบที่ 1 ร้อยละ 5 
• รอบที่ 2 ร้อยละ 10   (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซ้ือกระดาษที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่มีการจัดซ้ือกระดาษ) 

3.  การประหยัดงบประมาณ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนกลางใน
ภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่สามารถประหยัดได ้ร้อยละ 5 
• รอบที่ 1 ร้อยละ 2 
• รอบที่ 2 ร้อยละ 5   (นับสะสม) 

รายงานการใช้งบประมาณที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่สามารถประหยัดงบประมาณได้) 

      
เงื่อนไข 
 
 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 กิจกรรม และจัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 
** กรมป่าไม้ ประกอบด้วย 12 กิจกรรม ด าเนินการตามหนังสือกรมปุาไม้ ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1600.9/ว 21429 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ของตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหนังสือ
กรมปุาไม้ ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1600.9/ว 24294 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดที่ 5.1 การจัดท า
และการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ กิจกรรมหลักฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ปุาต้นน้ า (เพิ่มพื้นท่ีปุา/ปุาชุมชน/ปลูก
พืชผสมผสาน) กิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 

5.1 การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนรวม 
ทุกภาคส่วน 
    5.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 

59 
หมู่บ้าน 

40 
หมู่บ้าน 

58 
หมู่บ้าน 

190 
หมู่บ้าน 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2,725,000 บาท 

- 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

พ.ศ.2561 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ประชาสัมพันธ์ รับ ปชช.1 จ านวน 80 หมู่บ้าน 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,144,500 บาท 

จัดท าโครงการปุาชุมชน 190 หมู่บ้าน 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2,725,000 บาท 

ค าอธิบาย: 1.  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
1.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปุาชุมชน 32 หมู่บ้าน 

- โดยการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านปุาชุมชน โดยการจัดท าหนังสือคู่มือ จัดท าโปสเตอร์ และจัดท าแผ่นพับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านปุาชุมชน เพื่อ   
  สร้างความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนกระบวนงานการส่งเสริมจัดการปุาชุมชน และการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้านปุาชุมชนให้กับชุมชนในหมู่บ้านเปูาหมายและประชาชนท่ัวไป 

1.2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
- โดยการวางแผน ส ารวจและจัดท ารายละเอียดข้อมูลหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมบริหารจัดการปุาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้งอาณาเขต
ปกครอง ประชากร อาชีพหลัก รายได้ต่อครัวเรือน ข้อมูลของปุา เช่น ที่ตั้ง สภาพปุาและการใช้ประโยชน์จากปุา 

เงื่อนไข : 1.  เป็นหมู่บ้านท่ีไม่เคยได้รับการอนุมัติโครงการปุาชุมชนจากกรมปุาไม ้
2.  พ้ืนท่ีที่จะด าเนินโครงการปุาชุมชนต้องไม่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการ 
3. พิจารณาจากหมู่บ้านที่มีการยื่นค าขออนุญาตจัดท าโครงการปุาชุมชน (ปชช.1) ไว้ก่อนเป็นอันดับแรก หากพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการตามแบบยื่นค าขออนุญาตจัดท าโครงการปุาชุมชน 

(ปชช.1) อยู่ในพ้ืนท่ีที่กรมปุาไม้เตรียมการส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช เพื่อก าหนดเป็นปุาอนุรักษ์ 25% จะต้องรอผลการพิจารณาว่าสามารถขอกันพ้ืนท่ีออก
จากพ้ืนท่ีดังกล่าวหรือไม่ก่อนการเสนอโครงการปุาชุมชน (ปชช.3)  

 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนจัดการปุาชุมชน 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  5.1.2 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
 

1 รุ่น 1 รุ่น 1 รุ่น 1  รุ่น 
ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
214,900 บาท 

- 

การก าหนดค่าเปูาหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

1 รุ่น 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 214,900 บาท 

1 รุ่น 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 214,900 บาท 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

ค าอธิบาย ด าเนินการโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) จ านวน 1 รุ่น เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ปุา ขยายผลต่อคนรอบข้าง สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ และตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม ้

 
เงื่อนไข : -    

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด : ส่วนปูองกันรักษาปุาและควบคุมไฟปุา 

 
 


